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Østersøgades Gymnasium.

SKOLEBLADET.
Nr. 2. 1. Juni 1916. 1 Aarg.

Rediiingshjemmet „Godthaah“.
(Ude og Hjemme).

Paa dette Redningshjem er mangen en Mand, der før var sunket 
iybt, blevet reddet fra Alkoholens nedværdigende Nydelse.
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Hvorledes Peter fik sig et 
Par nye Bukser.

Peter Tordenskjold Angelo Petersen, 
Feriedreng fra København, 13 Aar gam
mel, nød et 5 Ugers Ophold i Snollelev 
hos Gaardejer Laus Lausen. — Ved en 
honnet Livsførelse i Friskolen i Hinde
gade, saavel hvad Flid som Opførsel an- 
gaar, var han fundet værdig til dette 
Sommerferieophold, og han har vandret 
Feriebørnenes sædvanlige Vej i Flidsat
tester, Trangsattester, Banefribilletter, 
Børnenes Kontor og endlig Afsendelsen 
fra København, hvor han efterlod sig en 
Moder, som med Bekymring i Hjertet saa 
sin Pode drage ud til fremmede, og som 
til det sidste Øjeblik havde betragtet hans 
Permissioner med Misbilligelse.

Thi disse, der tidligere havde tjent en 
anden og mere velstillet, men i legemlig 
Henseende mindre veludviklet Dreng til 
Gavn og Glæde, var udleveret Peter paa 
Børnenes Kontor i Citygade i yderste Øje
blik og derfor ikke saa nøje efterset og 
afpasset. De var meget for smaa og 
snævre til Peters — Former, hvilket de 
fremhævede til Fornøjelse for alle, und
tagen Peter og hans Moder.

Peter var altsaa draget af Sted med 
hundrede andre Feriedrenge, og han var 
i Snollelev blevet modtaget af Laus Lau
sen, der kritisk havde betragtet hans for
holdsvis brede Skuldre, og derefter reg
net Regnlotteri angaaende Besparelsen af 
en vis Arbejdskraft, som han dog benyt
tede nænsomt, hvorfor Peter havde nydt 
Landlivets Glæder i tre Fjerdele af Fe
rien, indtil den Begivenhed indtraf, jeg 
nu skal fortælle om--------

Som en truende Uvejrssky havde de 
snævre Bukser staaet paa Peters Himmel 
især da han kun havde det ene Par. Har 
maatte altid være forsigtig i sine Bevæ
gelser, og da han var en livlig Sjæl med el 
rigtigt Guttaperkalegeme, saa var de 
snævre Bukser et Baand, der ikke tilloc 
ham at nyde Livet, som han ønskede. Of 
han frygtede stadig en Begivenhed. Of 
den kom — under Nedstigningen fra el 
Æbletræ. De snævre revnede paa er 
væmmelig Maade bagtil.

Da han i en trist Sindsstemning viste 
sig hos Laus, sagde denne, idet har 
smilede: »Naa, du er nok sprunget ud« 
— »Næ — jeg sprang ned«, sagde Petei 
forknyt, — »fra et Træ«. — »Og saa rev
nede Ballonen! Hov, Mutter, vi bli'r nødt 
til .at gi' ham de Vadmels, de gamle, Dr 
ved«. — »Ja,« sagde Konen, »men de ei 
jo noget for lange.« — »Saa kan Dr 
rimpe lidt paa dem, Mutter.«

Mutter rimpede og rimpede, og Resul
tatet var vidunderligt. De passede stor
artet, kun et kunde hun ikke klare, og det 
var Bagdelen af Permissionerne. Laus 
var nogenlunde bred og velvoksen, mer 
Peter var smal og slank, saa han blev jc 
noget uformelig paa den Kant.

»Hi, hi!« klukkede Laus, da Drenger 
havde faaet Ballonen paa, »nu har du jc 
en rigtig Husmandsbag, — men Tøjet et 
godt og stærkt.«

Peters Trængselstid fortsattes. Før vai 
Bukserne for snævre, nu var de for store 
Og saa denne rædsomme Pose bagtil. Alle 
Folk lo af ham, og det tykke Vadmel pinte 
ham og gnavede hans Skind. En Dag be
klagede Peter sig til Laus.

(Fortsættes.)



Nr. 2. SKOLEBLADET Side 3.

Hovedbrud.
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Foran hvert af disse Ord skal der sæt
es et Bogstav, saa der dannes nye Ord. 
logstaverne, læst fraoven og nedad, dan
er Navnet paa et Land i Europa. (Los
ing i næste Nummer).

Et og Andet.
Da den berømte Humorist Mark Twain 

endnu var en ung og fattig Journalist i 
San Francisco, saa en ældre Dame ham 
en Dag staa og kigge ind ad et Vindue 
med en Cigarkasse under Armen.

Damen, der kendte ham ret godt, gik 
hen til ham og sagde i Samtalens Løb:

»Hør Hr. Clemens, jeg Dem altid med 
en Cigarkasse under Armen. Jeg er vir
kelig bange for, at De ryger for meget!«

»Aa, det er saamænd ikke det, der er 
i Vejen«, sagde Mark Twain, »jeg flytter 
bare igen«.

Aforismer,
4.

Sandheden bærer ofte en beskeden 
fragt. Charles Dickens.

5.
Assistenthussedler er Adgangskort til 

attigdommens Landevej.
Charles Dickens.

6.
Hvis vi ikke selv lærer at opfylde vore 

’ligter mod dem vi har i vort Brød, vil de 
Idrig lære at opfylde deres Pligter 
nod os.

Charles Dickens.

7.
Den Mand er ikke stort bevendt, 
som praler med sin Hjerne;
det er jo kun den skrumpne Nød, 
der ødsler med sin Kerne.

H. V. Ka alund.

Gamle og Nye.
Frieren: »Ah, — Frøken, æh, hvis jeg 

var — æh, — Dem —, æh, saa kunde jeg 
— æh — ikke leve — æh, uden mig, æh.

Den Flertalsbøjning,
— »No, und so war jeg henne i den 

Frue Kirke, und jeg der soe en Brøllup. 
Oh, wor den war fihn! Alle die Damen 
hatte so schtore Schlæwen po!«

Opfordring.
Vi opfordrer vore Læsere til fortrinsvis 

at gøre deres Indkøb hos »Skolebladet«s 
Annoncører. Red.

*
Annoncer, Artikler og desl. maa være 

indsendt til Thure Hastrup, Grenaagade 
3, 1. Sal, senest 10 Dage før det paagæl
dende Blad udkommer. Red.
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Abonner paa BØRNENES BAZA!

i „Skolebladet“1 Frederiksdorggade 21.
Dukke=

Legetøjs- og
Sports-Magasii

EMIL WIENER
Send mig Bogsedlen i Juli , saa 

skal Bøgerne ligge parat efter Som
merferien.

Østerbrogade 23
(Hj. af Rpesgade).

Telefoner- 5029' Grundlagti eieronei. 12^29. 1876.

F. Lademann
Tapet- og Farvehandel

Østerbrogade 25.
—- Telefon 4698. ----

Spec.: Farvelader.

Skolebestik
fra
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«
Penge

Vi giver 1O°/O -d 
i Fortjeneste w 
til dem, der ro 
skaffer os An= v 
: : noncer : :

F. W. Dalberg,
Bog= og Papirhandel

H. C. Ørstedsvej 5OC.
(Ved Jernbaneoverskæringen.)

——- Telefon: Nora 2192 YDUN. =:

Cornelius Knudsen
Købmagergade 15.

Redigeret af: Hother Hellenberg og Kasserere 
Thure Hastrup. Kaj Flint, Hjælpe-Redaktør.
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